RfG´s årsberättelse 2008

Årsmöte-2008 och styrelsesammansättning
Årsstämma för verksamhetsåret 2008 det hölls i Edsbro den 26 januari 2008.
Till mötesordförande valdes Krister Esping.
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande, 3 ledamöter och 3
suppleanter.
Valberedningen klarade inte att föreslå namn enligt detta men SGVK godkände
en mindre styrelse.
År 2008 har varit ett turbulent år för Gosklubben och styrelsen. P.g.a.
åsiktsskiljaktigheter och samarbetssvårigheter har styrelsemedlemmar vid olika
tidpunkter valt att avsäga sig sitt arbete inom styrelsen.
Under våren valde Kajsa Ohlsson att avsäga sig sitt uppdrag i valberedningen.
Den 25 mars 2008 valde Lisa Bergendahl att avsäga sig från sitt uppdrag inom
styrelsen.
Senare under sommaren, den 16 juli, valde även Veronica Ferreira och Susanne
Danheimer-Nilsson att avsäga sig sina uppdrag inom styrelsen.
Efter ett snabbt telefonstyrelsemöte i juli gjordes ändringar angående
uppdragsposterna inom styrelsen.
Nedan följer styrelsens sammansättning och under vilka perioder de verkade.
Styrelsens sammansättning efter årsmötet 26 januari
Vald styrelse på årsmötet 26 januari fram till Lisa Bergendahls avhopp den 25
mars har de ordinarie ledamöterna i styrelsen har bestått av:
Ordförande: Marianne Teinert
Ledamot 1, kassör och aktivitetsansvarig syd: Krister Esping
Ledamot 2, sekreterare: Veronica Ferreira
Ledamot 3 och aktivitetsansvarig syd: Susanne Danheimer -Nilsson
Suppleant 1, webbmaster: Lisa Bergendahl
Suppleant 2 och aktivitetsansvarig norr: Gith Jakobsson
Suppleant 3, valphänvisare: My Wadström
Revisor: Tommy Eriksson
Valberedning: Berit Eriksson och Kajsa Ohlsson.
Inga förändringar skedde i styrelsens sammansättning efter Lisa Bergendahls
avhopp.

Styrelsens sammansättning efter nya avhopp den 16 juli
Under perioden 16 juli 2008 fram till den 7 februari 2009 har styrelsen haft
följande sammansättning.
Ordförande: Marianne Teinert
Ledamot, kassör och aktivitetsansvarig syd: Krister Esping
Ledamot, vice ordföranden, Web + gosbladsansvarig samt aktivitetsansvarig
syd: Gith Jakobsson
Ledamot, sekreterare och valphänvisare: My Wadström
Revisor: Tommy Eriksson
Sammankallande i valberedningen: Berit Eriksson
Styrelsen har under året haft 2 protokollförda fysiska möten, samt 9
protokollförda telefonmöten.
Medlemmar
RfG har under år 2007 haft 59 medlemmar och under år 2008 haft 53
medlemmar. Vi i styrelsen upplever att det är svårt att nå ut till nya gosägare och
vi har diskuterat olika möjligheter till att kunna påverka våra uppfödare till att
bli mer intresserade av att vilja se sina valpköpare som medlemmar i klubben,
samt att motivera de nya valpköparna till att vilja erhålla/fortsätta ett
medlemskap i RfG. Tanken är att uppfödarna skall bjuda sina valpköpare på
medlemskap i RfG under valpens första år och att valpköparna därefter av rent
intresse och känsla av delaktighet skulle vilja fortsätta sitt medlemskap.
Aktiviteter
Vi har under året haft två medlemsträffar, en i Saxtorp och en i Tierp. Båda var
mycket uppskattade och många gos med familj deltog.
Klubben har också under året anordnat sina två första MH-test, i Skutskär och
Hörby. Nu har 12 stycken gos deltagit på MH-test och vi jobbar för att fler
gosägare skall deltaga med sina hundar och att vi fortsättningsvis anordnar minst
ett MH-test per år.
Under sommaren på Åland anordnade också RfG tillsammans med den finska
gosklubben, ett arrangemang kallat Club Show. Där bjöd vi in Agusti & Sarah
Tonietti Ferreró från Kennel D'Espinavessa till att hålla i föredrag om rasen samt
att hålla i en inofficiell utställning där våra hundar fick en kvalitetsbedömning.
Det blev ett mycket uppskattat arrangemang med många nya funderingar kring
rasen. En önskan finns hos RfG och den finska gosklubben att anordna en Gos

Club Show varje år, men vi har efter diskussioner i styrelsen kommit fram till att
det är mer realistiskt att genomföra ett arrangemang vart annat år.
Klubben försöker att visa och uppmuntra att vår ras är en aktiv hund som
behöver meningsfull sysselsättning, ej enbart utställning. Till vår stora glädje har
vi nu fått se allt fler framgångsrika gos inom t ex viltspår, brukstävlingar,
lydnadstävlingar, rallylydnadstävlingar och inom vallning. Vi även fått vår
första gos som klarat vallanlagstestet.
Under Stora Stockholm 2008 hade RfG en egen rasmonter. Ett fåtal medlemmar
gjorde väldigt mycket under dessa dagar, då de ställde upp med att under två
långa dagar informera intresserade om vår ras.
Gosbladet och hemsidan
Gosbladet kommer ut 3 gånger om året. Vi har ändrat rutinerna för postgång, då
det har visat sig bli billigare att skicka våra ”gosblad” som föreningsbrev. Bladet
har allteftersom året gått förändrat skepnad från ett ”blad” till en ”tidning”. Vi
har haft förmånen att publicera mycket material och då också fått hjälp av aktiva
medlemmar som i varje nummer skrivit ihop aktuella texter.
Vi har utvidgat vår hemsida med en informationspolicy, avelsrekommendationer
och valphänvisningsregler. Valphänvisning av planerade och befintliga kullar
samt omplaceringar finns på sidan, till detta har vi tagit fram nya
hänvisningsblanketter. Dessutom finns nu också delar av hemsidan översatta till
både engelska och spanska.
Avel och valphänvisning
Under år 2008 har vi kommit igång med valphänvisning och valphänvisare. Vi
tittade mycket på vilka kriterier som SKK satt upp och sneglade även på hur
andra klubbar har utformat sin valphänvisning. Vår hemsida har utökats med
sidor för detta ändamål.
Marianne Teinert och Veronica Ferreira har tillsammans under år 2007 och det
första halvåret av 2008 arbetat fram ett förslag på vilka kriterier som skall gälla
vid avel och valphänvisning, avelrådsregler. Under den andra delen av 2008,
efter Veronica Ferreiras avhopp, gjordes vissa ändringar och kompletteringar
och Marianne Teinert har slutfört arbetet.

Hälsa
Under året så skickades det ut en hälsoenkät till alla Gosägare, men på grund av
att endast ett fåtal svarade så lades projekt ner. Istället så har vi med hjälp av
försäkringsbolagens statistik påbörjat arbetet med att få en överblick av rasens
hälsotillstånd.
Kennlar och antal födda kullar
År 2008 har varit ett produktivt år angående kennlar och antal födda kullar. Tre
nyregistrerade kennlar där samtliga har haft varsin kull. Kennel Atengo med 7
valpar, Björnvaktaren´s med 7 valpar och kennel Hot pot´s med 9 valpar.
Även den sedan tidigare år registrerade Gosilandias har haft en kull med 4
valpar. Allt som allt har 27 valpar fötts i Sverige under år 2008.
Ekonomi
Rasklubbens ekonomi kunde stabiliseras under 2008 tack vare ett driftsöverskott
om 2389 kr. Detta överskott kommer främst från extraordinära källor som ett
överskott från Gos Club Show på Åland (1 300 kr), från GOS-shopen (1 391 kr)
samt försäljning av årsböcker (950 kr). Summa intäkter utgör 18 351 kr och
utgifterna 15877.
Den tunga utgiftsposten är liksom tidigare år porto (1 773 kr) för distribution av
Gosbladet. Vidare har 1 000 kr investerats i ett modernt bokföringsprogram, en
engångskostnad.

Slutord
Sammanfattningsvis kan man säga att det har varit ett turbulent år för klubben.
Många och starka åsikter har gnuggats mot varandra. Men tack vare idogt
arbete, Lisa Bergendahls hjälp med hemsida och Gosblad och styrelsens starka
engagemang så har klubben lyckats hålla rätt kurs. Klubben är så pass ny att det
kanske är naturligt att det blir vissa ”barnsjukdomar” och att de med största
sannolikhet kommer att försvinna med tiden. Vi är i en process av ständigt
lärande och hoppas att klubben fortsätter vara en klubb med ständigt
förbättringsarbete.
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